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 النشــــــــــــــــر: 

  

بح�ث " خمس�ة وس�تون بحث�ا ف�ي مج�الت علمي�ة بالخ�ارج ف�ي مج�ال  63تم نشر"      
 فيزياء الجوامد .

 الخبرة البحثية:

  

 . تحضير أشباه الموصالت الزجاجية والبلمرات والسيراميك   -1

 قياسات باستخدام الموجات الفوق صوتية للتعرف على خصائص المواد.    -2

 تحضير ودراسة خصائص المواد ذات الوهج الوميضى الحراري.    -3

دراسات كهربية وضوئية وحرارية وثابت العزل للم�واد الزجاجي�ة والبلم�رات    -4
 السيراميك. 

 تحضير أوساط ليزريه زجاجية .   -5

 ودراسة خواص البلورات النانومترية داخل الزجاج . تحضير   -6

  

 الجمعيات العلمية:

  

رق�م  -عضو بالمعهد األمريك�ي للموج�ات الف�وق ص�وتية لالس�تخدامات الطبي�ة   -1
 ) . 401986العضوية ( 

 ) . 401986(  رقم العضوية -عضو بجمعية العلوم األكاديمية بنيويورك   -2

  

 اإلعارات:

  



م حت��ى ع��ام 1989جامع��ة قط��ر ف��ي الفت��رة م��ن ع��ام  -إل��ى كلي��ة العل��وم إع��ارة       
 م .1994

  

 الزيارات:

  

 م. 2000زيارة علمية لجامعة شيفيلد بإنجلترا عام      

  

 اإلشراف على الرسائل العلمية:

  

 الماجستير

  

رس��الة الماجس��تير الخاص��ة بالطال��ب / عم��رو ش��وقي محم��د عي��د والمس��جل  -1
 في تخصص فيزياء جوامد .  م15/1/1997للدرجة بتاريخ 

  

رس��الة الماجس��تير الخاص��ة بالطال��ب / ث��روت محم��د عل��ى محم��د والمس��جل  -2
 في تخصص فيزياء جوامد .  م7/1998/ 5للدرجة بتاريخ 

  

رس��الة الماجس��تير الخاص��ة بالطال��ب / عب��دالفتاح محم��د عب��دالفتاح منص��ور  -3
 يزياء جوامد .تخصص ف  م7/5/2000والمسجل للدرجة بتاريخ 

  

رس��الة الماجس��تير الخاص��ة بالطال��ب / أحم��د ص��بحى عل��ى حس��ون والمس��جل  -4
 م تخصص فيزياء جوامد .19/5/2002للدرجة بتاريخ 

  



رسالة الماجستير الخاصة بالطال�ب / ع�ادل محم�د هش�هش والمس�جل للدرج�ة  -5
 م تخصص فيزياء جوامد .20/9/2003بتاريخ 

  

ة بالطال��ب / حس�ام أحم��د ع��وض عثم��ان والمس��جل رس�الة الماجس��تير الخاص�� -6
 م تخصص فيزياء جوامد .14/6/2003للدرجة بتاريخ 

  

رس���الة الماجس���تير الخاص���ة بالطال���ب / محم���د عل���ى عب���ده الج���رادى  -7
 م تخصص فيزياء جوامد18/6/2005والمسجل للدرجة بتاريخ 

  
اتة رس��الة الماجس��تير الخاص��ة بالطال��ب / وائ��ل أحم��د عب��دالحفيظ ش��ح -8

 م تخصص فيزياء جوامد.18/3/2006والمسجل للدرجة بتاريخ 

  

محم�����د   حم�����دى  بالطالب�����ة / أم����انى  رس����الة الماجس�����تير الخاص����ة -9
م تخص��ص فيزي���اء 19/11/2006والمس���جلة للدرج��ة بت���اريخ   عل��ى

 جوامد.

  

رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة / س�محة محم�د س�امح الش�براوى -10
 م تخصص فيزياء جوامد.6/1/2008يخ والمسجلة للدرجة بتار

  

  

 الدكتوراه

  

     

رسالة دكتوراه الفلسفة في العل�وم الخاص�ة بالطال�ب / محم�د م�أمون اله�وارى  -1
 م.6/12/1987المسجل لدرجة الدكتوراه بتاريخ 

  



رسالة دكتوراه الفلسفة في العلوم الخاصة بالطالب / أمين عبدالرؤف الع�دوى  -2
 م.3/5/1987دكتوراه بتاريخ المسجل لدرجة ال

  

رسالة دكتوراه الفلسفة ف�ي العل�وم الخاص�ة بالطال�ب / مع�وض محم�د مع�وض  -3
 م.4/10/1987الخولي المسجل لدرجة الدكتوراه بتاريخ 

  

رس��الة ال��دكتوراه الخاص��ة بالطال��ب / عم��رو ش��وقي محم��د عي��د والمس��جل  -4
 م في تخصص فيزياء جوامد .17/4/2005للدرجة بتاريخ 

  

رس��الة ال��دكتوراه الخاص��ة بالطال��ب / حس��ام أحم��د ع��وض عثم��ان والمس��جل  -5
 م تخصص فيزياء جوامد .17/4/2005للدرجة بتاريخ 

رس��الة ال��دكتوراه الخاص��ة بالطال��ب / عب��دالفتاح محم��د عب��دالفتاح منص��ور  -6
 م تخصص فيزياء جوامد.15/7/2007والمسجل للدرجة بتاريخ 

       

الخاص��ة بالطال��ب / محم��د عل��ى عب��ده الج��رادى والمس��جل رس��الة ال��دكتوراه  -7
م تخص��ص فيزي��اء جوام��د( بل��ورات نانوميتري��ة 3/2/2008للدرج��ة بت��اريخ 

 داخل الزجاج).

  

 الجمعيات األهلية:

  

* رئ���يس مجل���س إدارة جمعي���ة مص���ر المس���تقبل للتنمي���ة المس���تدامة والبيئ���ة      
 المنوفية. محافظة   -بشبين الكوم  1068والمشهرة تحت رقم 

 )International Lions Club  عضو بجمعية (*     

  

 النشاط الحزبي :  



  

* مس��ئول بش��ئون أعض��اء هيئ��ة الت��دريس وأم��ين مس��اعد أمان��ة ش��باب الح��زب      
 م.1996الوطني الديمقراطي بمحافظة المنوفية منذ 

 .م2007* أمين مساعد الحزب الوطني الديمقراطي بمحافظة المنوفية      

  

  

  
LIST OF PUBLICATIONS 

  
PROF. DR. ANWAR ABDEL-RAHMAN HIGAZY 

Professor of Solid State Physics 
Physics Department Faculty of Science Monoufia University 

  

 اعتماد معامل المرونة الطولى على درجة الحرارة لزجاج كوبلت فوسفات الشبه موصل".

1. “Temperature dependence of the longitudinal elastic modulus of 

semiconducting cobalt - phosphate glasses”. 

A.A.Higazy and B.Bridge. “The first scientific conference of Egyptian 

Graduate Abroad , London, Vol. 111, Basic Science, 185 March 

(1979). 

  

  CoR3ROR4R – PR2ROR5لبنائى للنظام الزجاجى ثوابت المرونة والتركيب ا

2. “Elastic constants and structure of the vitreous system Co R3ROR4R –PR2ROR5R". 

A.A.Higazy and B. Bridge .J. Non Crystalline Solids . 72.81 (1985). 

  

 .H–P–O،Co–P–O اإلختبارات الفوق صوتية لإلنفصال الطورى لألنظمة العشوائية البناء 
3. “Ultrasonic tests for phase separation in the vitreous system Co-P-O 

and H-P-O”. 



B.Bridge and A.A.Higazy. J.Materials Science .20, 4484 (1985). 

  

 والعمل على تفسيرها.CoR3ROR4R – PR2ROR5R   دراسة طيف األشعة تحت الحمراء للنظام العشوائى

4. “Infrared spectra of the vitreous system Co R3ROR4R–P2OR5R and their 

interpretation”. 

A.A. Higazy and B.Bridge. J. Materials Science. 20, 2345 (1985). 

  

وأكسـيد  CoR3ROR4Rالزجـاجى والمحضـر مـن أكسـيد  Co – P – Oدراسـة تركيـزات مكونـات النظـام 

PR2ROR5R. 
5. “The composition of Co-P-O glasses prepared from CoR3ROR4R and PR2ROR5R” 

A.A.Higazy and B.Bridge. Phys. Chem. of Glasses, 26, 82 (1985). 

  

 نموذج نظرى إلعتماد معامالت المرونة على التركيزات للزجاج متعدد األكاسيد المكونة له.

6. “A model of compositional dependence of the elastic moduli of 

polycomponent oxide glasses” 

B. Bridge and A.A.Higazy.Phys. Chem. of Glasses. 27,1, (1986). 

  

 العشوائى.CoO – CoR2ROR3R – PR2ROR5 Rدرجات حرارة ديباى الصوتية والضوئية للنظام 

7. "Acoustic and optical Deby temperature of the vitreous system CoO-

COR2ROR3R – PR2ROR5R". 

B.Bridge and A.A.Higazy J.materials science. 21, 2385 (1986). 

  

 بين درجة حرارة الغرفة ودرجة الليونة.CoR3ROR4R – PR2ROR5 Rالتحليل الحرارى للنظام الثنائى 

8- Thermal analysis of the binary glass system CoR3ROR4R–PR2ROR5R between 

room temperature and the softening point". 

B.Bridge, A.A.Higazy and .J. Smith. J. Materials Science letters, 5, 

1172 (1986). 



  

 تأثير الحرارة على حافة اإلمتصاص الضوئية لزجاج السليكا الجيرى والمطعم بأكسيد التيتانيوم.

9. “The effect of temperature on the optical absorption edge of the 

titanium oxide - doped soda - lime silica glasses”. 

A.A.Higazy, A.Hussein M.A.Ewaida and M.I.Elhofy. J. Materials 

Science Letters, 7(5), 453 (1988). 

التنبـؤ بظـاهرة اإلســترخاء للموجـات النـوق صــوتية عنـد درجـات الحــرارة المنخفضـة وذلـك باســتخدام 

 معامالت المرونة.

10- “Predection of low - temperature ultrasonic relaxation phenomena In 

oxide glasses from elastic properties". 

B.Bridge and A.A.Higazy. J. Materials Science Letter, 6, 1007 (1987). 
  

R R.معامالت المرونة لزجاج سليكات الصودا الجيرى والمطعمة بأكسيد التيتانيوم 

11- ‘‘Elastic constants of soda – lime – silica  glasses doped with titanium 

oxide" 

A.A.Higazy, A.M Hussein,  M.A.Ewaida and M.I. Elhofy . Phys. 

Chem, of Glasses, 28(4), 164 (1987). 

  

 – CoR3ROR4Rتــأثير اإلســترخاء والتذبــذب الهرمــونى علــى سرعـــة الموجـــات الفــــوق صــوتية لزجــاج 

PR2ROR5  R كيلفن. 650إلى  6فى درجات الحرارة من 

12. ‘‘The effect of relaxation and vibrational anharmonicity on acoustic 

wave velocities in CoO - P2O5  glasses in temperature range 6 to 650 

K". 

B.Bridge and A.A.Higazy. J. Materials Science Letters, 7(7), 688 

(1988). 

  



إلـى  6فـى المـدى الحـرارى مـن  CoR3ROR4R – PR2ROR5R- CoOاإلسـترخاء الفـوق صـوتى فـى زجـاج 

 كيلفن. 300

13. “Ultrasonic relaxation spectra in CoO – CoR2ROR3R – PR2ROR5R glasses in the 

temperature range 6 to 300 K". 

B.Bridge and A.A.Higazy. J. Materials Science .23 (6), 1995 (1988). 

  

 عند درجات الحرارة المرتفعة. CoR3ROR4R – PR2ROR5R- CoOاإلسترخاء الفوق صوتى فى زجاج 

14. ‘‘Ultrasouic relaxation in CoO - PR2ROR5 Rglasses at high temperatures"  

B.Bridge and A.A.Higazy. J. Materials Science, 23(2), 438 (1988). 

  

ـــا والمط ـــإحتواءه علـــى الزركوني عـــم بأكســـيد معـــامالت المرونـــة لســـيراميك اإلثريـــا المقـــوم الحـــرارى ب

 الحديد.

15. ‘‘Elastic constants of the iron oxide doped yetria — stabilized 

zirconia"  

M.A.Ewaida, A.A.Higazy B.Bridge and M.M.Abousekkina. J. 

Materials 

Science, 24, 3660 (1989). 

  

 .ZnO – PR2ROR5Rمعامالت المرونة والتركيب البنائى للنظام الزجاجى 
16. “Elastic constants and structure of the vitreous system ZnO- PR2ROR5R".  

A.A.Higazy, B.Bridge , A. Hussein and M.A. Ewaida. J.Acoustic Soc. 

Am., 8((4), 1453 (1989). 

  

 مقياس الجرعة اإلشعاعية ألشعة جاما باستخدام زجاج الزنك فوسفات.

17. ‘‘Gamma- ray dosimetry using zinc phosphate glasses". 

A.Hussein A.A.Higazy and M.A.Ewaida. J. Materials Science, 24(2), 

457 (1989). 



  

 التركيز والتوصيل الكهربائى لزجاج البزموث فوفسفات.

18- ‘‘The composition and electrical conductivity of bismuth phosphate 

glasses". 

A.A.Higazy, M.A.Ewaida A. Hussein and RM.EI- Bahnasawy. 

Indian J. of Phys., 63A (2), 124 (1989). 

  

إمكانية استخدام زجاج الكوبلت فوسفات الشبه موصل فى الكشف عـن اإلشـعاع النـاتج مـن أشـعة 

 جاما.

19. “The possible use of semiconducting cobalt phosphate glasses for the 

detection of gamma radiation” 

A.A.Higazy, A.Hussein and M.A.Ewaida .J. Glass Technology, 

30(2), 72 (1989). 

  

 دراسة حافة اإلمتصاص الضوئى لزجاج السليكات المحتوى على أكسيد التيتانيوم.

20. ‘‘A study of the optical absorption edge in silicate glasses containing 

TiOR2R oxide". 

A.A.Higazy, A.Hussein and M.A.Ewaida .J. Materials Science, 

24(6), 2203 (1998). 

  

 خواص مقياس الجرعة ألشعة جاما لزجاج مولبيديوم فوسفات.



21.‘‘Gamma – ray dosimetric properties of molybdenum phosphate 

glasses". 

A.Hussein A.A.Higazy and M.A. Ewaida .J. Materials Science, 24, 

3371 (1989). 

  

 الموصلية الحرارية لزجاج البزموث فوسفات.

22. “Thermal conductivity of bismuth phosphate glasses”. 

M.A.T.Daoud, A.A.Higazy, M.M.Elzaidia and A.M.Abu-Arayis. 

Indian J. of Technology, 27, 498 (1989). 

  

  

  

 .BiR2ROR3R – PR2ROR5Rلحرارية لزجاج القوة الدافعة الكهربية ا

23. “Thermoelectric power of the vitreous BiR2ROR3R–PR2ROR5R”. 

A.A.Higazy, M.M.Elzaidia M.A.T.Daoud and A.M.Abou-Arayis. .J. 

Fac. Sci., Monofia Univ., Vol. 111 (Phys.& Math.), 1(1989). 

  

 ماغنسيوم بأشعة جاما.اإلستجابة للوميض الحرارى عند تشعيع زجاج فوسفات ال

24. “Themoluminescence response of magnesium phosphate glass to 

gamma radiation”. 



A.Hussein, A.A.Higazy, A.M.Sayed, M.Sharaf and M.Mansy .J. 

Radiation Effects and Defects in Solids, 110, 367(1989). 

  

 فوسفات الماغنسيوم.دراسة حافة اإلمتصاص الضوئى فى زجاج 

25. “Study of optical absorption edges in MgO - PR2ROR5R glasses”. 

S. Al-Ani and A.A.Higazy. J. Materials Science, 26(13), 3670 

(1991). 

  

 دراسة حافة اإلمتصاص الضوئى فى زجاج فوسفات الماغنسيوم.

25- “Study of optical absorption edges in MgO - PR2ROR5R glasses”. 

S. Al-Ani and A.A.Higazy Second Conference on Physics of 

Condensed matter 20 – 24 march (1989) pp 43. Amman – Jordan.  

  

 التحليل الكيميائى والموصلية الكهربية لزجاج تيليريوم فوسفات والمطعم بأكسيد البزموث.

26. “Chemical analysis and electrical conductivity of tellurium - 

phosphate glasses doped with bizmuth oxide". 

A.Abdel-Kader, A.A.Higazy, M.M.Elkholy and R.M.Elbahnasawy. 

J. Materials Science, 26, 4298 (1991). 

 – BiR2ROR3R – TeOR2R – PR2ROR5R , TeOR2Rدراسات عن اإلمتصاص الضوئـى لنظـامين مـن الزجاج 

PR2ROR5R. 
27. "Optical absorption studies for TeOR2 R- PR2ROR5 Rand BiR2ROR3R - TeOR2 R- PR2ROR5R" 

glasses". 

A.Abdel-Kader, A.A.Higazy and M.M.Elkholy .J. Materials Science: 

Materials in Electronics, 2, 204(1991). 

  

ــــــذى ي ــــــزات للزجــــــاج ال ــــــى التركي ــــــاف اإلمتصــــــاص لألشــــــعة تحــــــت الحمــــــراء عل ــــــع إعتمــــــاد أطي تب

 .TeOR2R – PR2ROR5R – BiR2ROR3R , TeOR2R – PR2ROR5R  النظامين



28. “Compositional dependence of infrared absorption spectra studies for 

TeOR2 R- PR2ROR5 Rand TeOR2 R- PR2ROR5 R- BiR2ROR3 Rglasses”. 

A.Abdel-Kader, A.A.Higazy and M.M.Elkholy. J. Materials Science: 

Materials in Electronics, 2, 157 (1991). 

  

 .RxR – (PR2ROR5R)R1- xR(ZnO)الموصلية الحرارية للزجاج الذى يتبع النظام 
29. “Thermal conductivity of the vitreous system (ZnO)x – (PR2ROR5R)i-x"  

M.M.El-Zaidia, A.A.Higazy, M.A.T.Daoud and A.M.Abou-Arayis 

.J. Materials Science, 27(2)307 (1992). 

  

 ثير أشعة جاما على الخواص الضوئية لزجاج البزموث فوسفات.تأ

30. “The effect of gamma - rays on the optical properties of bizmuth 

phosphate glasses”. 

A.A.Higazy, B.Y.El-Baradie and M.I.Abd El-Ati. .J. Materials 

Science Letters, 11, 581(1992). 

  

 توصيل البروتونى الحرارى للزيوليت وتأثير أشعة جاما على الخواص الكهربية.تداخل الماء فى ال

31. “Water - assisted and thermally - enhanced protonic conduction in 

HZSM -5, Effect of gamma - irradiation on the electric properties”. 

A.A.Higazy, M.E.Kassem and M.B. Sayed .J. Physics and 

Chemistry of Solids, 53(4), 549(1992). 

  

 , BiR2ROR3R - TeOR2R–  PR2ROR5Rتـأثير أشـعة جامـا علـى الموصـلية الكهربيـة لزجـاج يتبـع النظـامين 

TeOR2R – PR2ROR5R. 
32. “The effect of gamma irradiation on the electrical conductivity of 

TeOR2R – PR2ROR5R and BiR2ROR3R – TeOR2R – PR2ROR5R glasses". 



A.Abde1 Kader, A.A.Higazy, R.A.ElMallawany and M.M.Elkholy. 

Radiation Effects and Defects in Solids, 124, 401 (1992). 

  

والمطعـم  LikSOR4Rتأثير أشعة جاما على الوميض الحرارى ومعامالت الديناميكا الحرارية للنظـام 

 بأكسيد النيودينيوم.

33. “Effect of gamma irradiation on the thermoluminescence and 

thermodynamic prameters of LiKSOR4R doped with NdR2ROR3R". 

M.A.El-Kolaly, M.E.Kassem, A.A.Higazy, L.Z.Ismail and L.LAl-

Houty Radiation Effects and Defects in Solids, 124, 437 (1992). 

  VR2ROR5R– PR2ROR5 ى التركيزات لزجاجدراسات عن إعتماد أطياف األشعة تحت الحمراء عل

34. “Infrared spectra and composition dependence investigations of the 

vitreous VR2ROR5R - PR2ROR5R system". 
A.H.Khafagy, M.E.Ewaida, A.A.Higazy, M.M.Ghoneim, I.Z.Hagar 

and R.Elbahnasawy .J. Materials Science, 27, 1435 (1992) 

  

 .VR2ROR5R – PR2ROR5Rالخواص الميكانيكية والضوئية على التركيزات والتوهين لزجاج النظام  إعتماد
35. ‘‘Compositional and annealing dependence of some mechanical and 

acoustical properties for VR2ROR5R - PR2ROR5R glasses ". 

A H Khafagy, M A Ewaida, M.M.Ghoneim, A.A.Higazy and 

I.Z.Hagar Indian J. of Phys., 66 A(3), 289 (1992). 

  

 .BiR2ROR3R – PR2ROR5Rمعامالت المرونة لزجاج يتبع النظام 
36. “Elastic constants of the vitreous system BiR2ROR3R - PR2ROR5R" 

M.A.Ewaida, A.A.Higazy, A.A.Ammar, A.H.Khafagy, B.Bridge and 

A.A. El-Adawy. “International Conf. on Condensed Matter, Physics 

&Applications, 13 P

th
P – 16th April (1992) - Bahrain page 150". 

  



 موجات فوق صوتية وخواص حرارية للبولى إيثيلين المنخفض الكثافة والمشعع بأشعة جاما.

37. “Ultrasonic and thermal properties of γ-irradiated low-density 

polyethylene". 

R.R.Zahran, A.Y.Kandeil, A.A.Higazy and M.E.Kassem, J. Applied 

Polymer Science, 49, 1291(1993). 
  

 الخواص الضوئية للبولى إيثيلين المنخفض الكثافة والمشعع بأشعة جاما.

38. “Optical properties of γ-irradiated low-density polyethylene". 

M.E. Kassem, A.A.Higazy, R.R.Zahran and A.Y.Kandeil. Materials 

Letters, 16, 236 (1993). 

  

  

مقيــاس الجرعــة اإلشــعاعية باســتخدام الــوميض الحــرارى فــى المــدى ميكــر وجــراى لزجــاج التلريــوم 

 فوسفات والمطعم بالنيودينيوم.

39. “Thermoluminescence dosimetry in the µGy range of neodymium - 

doped tellurite - phosphate glass”. 

A.Abdel-Kader, A.A.Higazy and M.M.Elkholy, .J. Materials 

Science, 28, 5133 (1993). 

  

 اإلسترخاء العزلى للبولى فينيل ثنائى الفلوريد.

40. "Dielectric relaxation in PVDF". 

M. E. Kassem M.R. Issa and A.A.Higazy, J.Polym. Mater., 10, 239 

(1993). 

  

 خواص ثابت العزل للبولى إيثيلين المنخفض الكثافة والمشعع بأشعة جاما.

41. “Dielectric properties of γ- irradiated low - density polyethylene" 



M.E.Kassem, A.A.Higazy , R.R.Zahran and A.Y. kandeil. “The First 

International Conference in Chemistry and its Applications 

(December 7- 9, 1993), Qatar University". 

  

 دراسات ضوئية للبولى فينيل ثنائى الفلوريد.

42. "Optical studies in polyvinylidene difluride materials (PVdF)"  

A.A.Higazy, M.R. Issa and M.E.Kassem. Radiation Effects and 

Defects in Solids, 129, 293 (1994). 

  

  

خصــائص الموجــات الفــوق صــوتية والصــالدة وثابــت العــزل لكلوريــد البــولى فينبــل المشــعع بأشــعة 

 جاما.

43. ‘‘Ultrasonic characterization, hardness and dielectric properties of γ 

irradiated polyvinvle chloride” 

A.A.Higazy, M.E.Kassem, A.Y.Kandeil and R.R.Zahran. Materials 

Letters, 20, 237 (1994). 

  

والمطعــــــم  LiKSOR4Rاســــــتجابة الــــــوميض الحــــــرارى وثابــــــت العــــــزل ألشــــــعة جامــــــا فــــــى المركــــــب 

 بالجادولينيوم.

44. “Thermoluminescence and dielectric response of L1KSOR4R: Gd to γ- 

radiation". 

M.A.El-Kolaly, M.E.Kassem, A.A.Higazy, L.Z.Ismail and L.I.Al-

Houty, Radiation Phys. Chem., 44(4), 441 (1994). 

  

 الموصلية الكهربية وثابت العزل لزجاج الماغنسيوم فوسفات.



45. “Electrical conductivity and dielectric constant of magnesium 

phosphate glasses" 

A.A.Higazy, Materials Letters, 22, 289 (1995). 

  

 رونة والخواص الكهربية لزجاج فوسفات المنجنيز شبه الموصل.معامالت الم

46. “Elastic constants and electrical properties of the semiconducting 

MnOR2R PR2ROR5 Rglasses". 

A.A.Higazy. Indian .J. of Physics, 69 A(2), 99 (1995). 

  

فـى دولـة قطـر فـى الشـمال  Well MK – 1القياسات العملية لمعامالت المرونة والتلدين لعينات 

 الشرقى منها.

47. “Experimental measurements fir elastic constants and attenuation 

coefficient in Well MK -1, North East Qatar’’. 

Adel A.A.Othman, A.A.Higazy and Seif Al-Hagary, The 13th 

Annual Meeting of the Egyptian Geophysical Society, March 14 - 16 

(1995) Egypt. 

  

 دراسات لإلمتصاص الضوئى لزجاج فوسفات الماغنسيوم المشعع بأشعة جاما.

48. “Optical absorption studies of γ- irradiated magnesium phosphate 

glasses" 

A.A.Higazy and A.Hussein. Radiation Effects and Defects in Solids, 

133, 225 (1995). 

  

 معامالت المرونة لزجاج فوسفات الزنك والمحتوى على أوربيوم.

49. “Elastic constants of zinc phosphate glasses containing europium”  

A.S. El-Joundi and A.A. Higazy. Indian J. Physics 70 A (4), 517 

(1996). 



  

ســفات المنجنيـز الشــبه موصــل والمحتــوى علــى أكســيد معـامالت المرونــة وخــواص العــزل لزجــاج فو 

 النيودينيوم.

50. “Elastic constants and dielectric properties of semicotiducting MnOR2R-

PR2ROR5R glasses containing NdR2ROR3R” 

A.H. Khafagy, Sanaa El-Rabaie and A.A. Higazy (The First 

International Conference on Basic Science and Advanced 

Technology), Nov., 9-12 (1996). Assiut Egypt. 

 تأثير أشعة جاما على الخواص الضوئية لزجاج الزنك فوسفات والمطعم بأكسيد األوربيوم.

51. “The effect of gamma rays on optical properties of zinc phosphate 

glasses doped with Europium oxide”. 

A.S. El-Joundi and A.A. Higazy, Scientific J. Faculty of Science, 

Monoufia University, (XI), 29(1997). 

  

إنتشـــار الموجـــات الفـــوق صـــوتية وٕاختبـــار اإلنفصـــال الطـــورى لزجـــاج فوســـفات المنجنيـــز المطعـــم 

 بأكسيد األوربيوم.

52. “Ultrasonic propagation and tests for phase separation in the vitreous 

system MnO-PR2ROR5R doped with EuR2ROR3R oxide”. 

A.A. Higazy and A.S. El-Joundi, Scientific .J. Faculty of Science, 

Monoufia University, (XI), 1(1997). 

  

 استخدام زجاج فوسفات الماغنسيوم كمقياس لجرعات أشعة جاما باستعمال الوميض الحرارى.

53. “The MgO-PR2ROR5R glasses as thermoluminscent gamma dosimeters”. 

M. Mansy, Hussein, A.A. Higazy, A.M. Sayed and M. Sharaf, 

Radiation defects and Effect in Solids, 145, 115 (1998). 

  

 دراسة طيف اإلمتصاص الضوئى لزجاج فوسفات الزنك.



54. “Study of optical absorption spectra for (ZnO/PR2ROR5R). xNdR2ROR3R 

glasses” 

A.H. Khafagy, S.M. El-Rabaie and A.A. Higazy and A.S. Eid. 

Indian .J. Physics 74 A(4), 433(2000) 

  

  

  

 الموصلية الكهربية والخواص الضوئية لزجاج فوسفات النيوبيوم والمشعع بأشعة جاما.

55. “Electrical conductivity and optical properties of gamma-irradiation 

niobium phosphate glasses". 

M. I. Abd-El-Ati and A.A. Higazy .J. Materials Science 35 (2000) 

6175.  

  

 الموصلية الكهربية لزجاج فوسفات الزنك المشعع بأشعة جاما.

56- "The Electrical conductivity of irradiated and non-irradiated zinc 

phosphate glasses". 

M.A. Ewaida, A. Hussein and A.A. Higazy, First conference on 

Physics of Condensed Matter. 28 – 31 October (1986) page 20. 

  

 تأثير أشعة جاما على الموصلية الكهربية لزجاج فوسفات الكوبلت الشبه موصل.

57- "The effect of γ - radiation on the electrical conductivity of semi 

conducting cobalt – phosphate glasses". 

A.M. Hussein, A. A. Higazy and M. A. Ewaida, First Conference on 

Phydics of Condensed Matter, 28 - 31 October (1986) page 27. 

Amman – Jordan. 

  



ة الحــرارة لزجــاج فوســفات الزنــك والمطعــم بأكســيد إعتمــاد معــامالت المرونــة علــى التركيــزات ودرجــ

 النيودينيوم.

58- "Composional and temperature dependence of elastic constants for Zn 

(POR3R)R2R x NdR2ROR3R glasses"  

A.A. Higazy, A.H. Khafagy, Sanaa M. El-Rabie and A.S. Eid, Indian 

J. of Physics, 75a(5) (2001) 511 – 517. 

  

 جاليت فريت عند إحالل الزنك. –خصائص اإلسترخاء وسلوك العزل للنحاس 

59- "Relaxation characteristics and dielectric behavior of Zn subatituted 

copper – gallate ferrite"  

S.S. Ata – Allah, A. A. Higazy, M. Kaiser and A. M. Hashash Arab 

Journal of Nuclear Science and Applications 38 (3) (2005) 196. 

  

دراســـات للموجـــات الفـــوق صـــوتية للبـــولى ســـترين مطـــاط بيوتـــادين بـــوليمر ملـــئ بـــالفيبر الزجـــاجى 

 والتلك.

60- "Ultrosonic studies on polystyrene/ styrene butadiene rubber polymer 

blends filled with glass fiber and talc". 

A.A. Higazy. H. Afifi. A. H. Khafagy, M.A.El-Shahawy, A.M. 

Mansour, Ultrasonics, 44 (2006) 1439. 

  

درجـــة حـــرارة التحـــول للزجـــاج وطيـــف اإلمتصـــاص لألشـــعة تحـــت الحمـــراء لزجـــاج التليريـــوم بـــورو 

 فوسفات والمحتوى على أكسيد الليثيوم.

61- "The glass transition temperature inferared absorption spectra of: (70 

– x) TeOR2R + 15 BR2ROR3R + 15 PR2ROR5R + xLiR2RO glasses". 



A.H. Khafagy, A.A. El-Adawy, A.A. Higazy, S. El-Rabaie, A.S. 

Eid, Journal of Non- Crystalline solids 354 (2008) 1460 – 1466. 

فوســـفات والمحتـــوى علـــى أكســـيد دراســـات للخـــواص الميكانيكيـــة والضـــوئية لزجـــاج التيلريـــوم بـــورو 

 الليثيوم.

62- "Studies of some mechanical and optical properties of (70 – x) TeOR2R 

+ 15 BR2ROR3R + 15 PR2ROR5R + xLiR2RO glasses" 

A.H. Khafagy, A.A. El-Adway, A.A. Higazy, S. El – Rabaie A.S. 

Eid J. of Non – Crystalline Solids 354 (2008) 3152. 

  

 كادميوم سيانيد نانوكريستال نامية فى زجاج الفوسفات.

63- Cd Se nano – crystals in novel phosphate glass matrix. 

S. Wageh, A.A. Higazy., A.S. Eid, S. El-Rabaie, J. Physica E (2008). 

  

ل للمـــرة تحضـــير ودراســـة خصـــائص الكـــادميون تيليريـــت فـــى حجـــم النـــانو والمحضـــرة داخـــل الزجـــا

 األولى.

64- Synthesis and characterization of Cd Te nano-particles embedded in 

novel glass matrix. 

  

 Nb – Te – B - P خصائص الموجات الفوق صوتية وأطياف األشعة تحت الحمراء للزجاج

65- Ultrasonic characterization and infrared spectra of Te – B – P – Nb 

glasses. 

   

 اإلشراف على الرسائل العلمية



 أوال: الماجستير

ـــــب  -1 ـــــد رســـــالة الماجســـــتير الخاصـــــة بالطال ـــــد عي ـــــرو شـــــوقى محم والمســـــجل للدرجـــــة / عم

 فى تخصص فيزياء جوامد تحت عنوان: 15/1/1997   بتاريخ

ى "دراسة الخواص الصوتية والكهربائية والضوئية لزجاج الفوسفات شـبه الموصـل المحتـوى علـ

 أكاسيد لعناصر أرضية نادرة" 

"A study of acoustical, electrical and optical properties of semi- 

conducting phosphate glasses containing rare earth oxides" 

 2001والتى منحت فى سبتمبر 

جل والمســـ عبـــد الفتـــاح محمـــد عبـــد الفتـــاح منصـــوررســـالة الماجســـتير الخاصـــة بالطالـــب /  -2

 تخصص فيزياء جوامد تحت عنوان: 7/5/2000للدرجة بتاريخ 

 "دراسات فوق صوتية وحرارية على بعض مركبات البولى ستيرين" 

"Ultrasonic and thermal studies on some polystyrene composites" 

 18/9/2004والتى منحت فى 

والمســجل للدرجــة بتــاريخ أحمــد صــبحى علــى حســونه رســالة الماجســتير الخاصــة بالطالــب /  -3

 تخصص فيزياء جوامد تحت عنوان: 19/5/2002

"دراسة الخواص الميكانيكية والضوئية لزجاج الفوسفات المشعع بأشـعة جامـا والمطعـم بعناصـر 

 أرضية نادرة" 

"Study of mechanical and optical properties of gamma irradiation 

phosphate glasses doped with rare earths"  

 2006والتى منحت فى 

ــــب /  -4 ــــد هشــــهشرســــالة الماجســــتير الخاصــــة بالطال ــــاريخ  عــــادل محم والمســــجل للدرجــــة بت

 تخصص فيزياء جوامد تحت عنوان: 20/9/2003

 "دراسة بعض الخواص الفيزيائية لفريتات النحاس والجاليوم المطعمة بالزنك".

"Study of some physical properties for zinc doped copper-gallate 

ferrite".  



 2005والتى منحت فى 

والمســجل للدرجــة بتــاريخ  حســام أحمــد عــوض عثمــانرســالة الماجســتير الخاصــة بالطالــب /  -5

 تخصص فيزياء جوامد تحت عنوان: 14/6/2003

 "دراسة عن زجاج الليزر المطعم بالعناصر األرضية النادره"

" A study on rare earth laser glasses" 

 2005والتى منحت فى 

والمســـــجل للدرجـــــة  محمـــــد علـــــى عبـــــده الجـــــرادىرســـــالة الماجســـــتير الخاصـــــة بالطالـــــب /  -6

 تخصص فيزياء جوامد تحت عنوان: 18/6/2005  بتاريخ

"دراسة بعض الخواص الفيزيائية ألشباه موصالت زجاج الفوسفات والمطعم باألكاسـيد األرضـية 

 النادرة"

"Study of some physical properties for semiconducting phosphate 

glasses depot with rare earth" 

 22/1/2007والتى منحت فى 

ــيظ شــحاتهرســالة الماجســتير الخاصــة بالطالــب /  -10 ــد الحف ــل أحمــد عب والمســجل للدرجــة  وائ

 تخصص فيزياء جوامد تحت عنوان: 18/3/2006بتاريخ 

 اج الهالوتيليربت""دراسة الخواص الفيزيائية على زج

"Study of the physical properties of hallotellurite glasses"  

ـــــة /  -8 ـــــىرســـــالة الماجســـــتير الخاصـــــة بالطالب والمســـــجلة للدرجـــــة  أمـــــانى حمـــــدى محمـــــد عل

 تخصص فيزياء جوامد تحت عنوان: 19/11/2006   بتاريخ

 "البحث فى بعض الخواص الفيزيائية للنانوفريت"

"Investigation of some physical properties of nanoferrities".  

والمسـجلة للدرجـة بتـاريخ  سمحه محمـد سـامح الشـبراوىرسالة الماجستير الخاصة بالطالبـة / -9

 تخصص فيزياء جوامد تحت عنوان: 6/1/2008

 "تصنيع وخصائص وبعض الخواص الفيزيائية لزجاج التيتانيوم، النانوبللورى"



"Fabrication, characterization and some physical properties of 

titania nanocrystallized glass" 

 ثانيا الدكتوراه:

المســجل  / أمــين عبـد الـرؤوف العـدوىرسـالة دكتـوراه الفلسـفة فـى العلـوم الخاصـة بالطالـب  -10

 تخصص فيزياء جوامد تحت عنوان: 3/5/1987للدرجة بتاريخ 

والخواص الصوتية والكهربية لـبعض مـن الزجـاج الفوسـفورى والبللـورات  "دراسة البناء التركيبى

 األحادية من الثيوسبانات وبعض مركباتها"

"A study of structure, acoustical and electrical properties of some 

phosphate glasses and single crystal studies of thiocynates and their 

mixtures" 

   1992منحت فى والتى 

ـــوض الخـــولىرســـالة دكتـــوراه الفلســـفة فـــى العلـــوم الخاصـــة بالطالـــب /  -11  معـــوض محمـــد مع

 تخصص فيزياء جوامد تحت عنوان: 4/10/1987المسجل لدرجة الدكتوراه بتاريخ 

 "دراسة تأثير اإلشعاع على الزجاج المطعم بالعناصر األرضية النادرة"

"A study of the radiation effect on rare – earth doped- glasses" 

 2/1/1994والتى منحت فى 

المسـجل لدرجـة  محمد مأمون الهـوارىرسالة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الخاصة بالطالـب /  -12

 تخصص فيزياء جوامد تحت عنوان: 7/12/1986الدكتوراه فى 

 تيار) للمواد األمور فيه" –"العوامل المؤثرة فى عالقة (جهد 

"Factors affecting the I-V characteristics of amorphous materials" 

 13/10/1992والتى منحت فى 

والمســجل  عمــرو شــوقى محمــد عيــدرســالة دكتــوراه الفلســفة فــى العلــوم الخاصــة بالطالــب /  -13

 فى تخصص فيزياء جوامد تحت عنوان: 17/4/2005لدرجة الدكتواره بتاريخ 

ش ئكفيري ب اعص ئكخهئ ة""خذئز ب غى رجئث ئكفهزفئ لةذي ة مئمه لهاكهذئ ة هم ب كرجئث ئكةيكةذئ  ئئي



'A study of some physical properties of tellurite glasses and growth 

of          nanocrystal in phosphate glass" 

والمسـجل  حسـام أحمـد عـوض عثمـانرسالة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الخاصة بالطالـب /  -14

 تخصص فيزياء جوامد تحت عنوان: 17/4/2005رجة الدكتوراه بتاريخ لد

ــة علــى بعــض الخــواص الفيزيائيــة لــبعض الزجــاج الســيراميكى المطعــم  ــأثير البلــورة النانوني "ت

 بالعناصر األرضية النادرة"

"Effect of nano-crystallization on some physical properties of some 

rare earth doped-glass ceramics"  

 عبد الفتاح محمد عبد الفتاح منصـوررسالة دكتواره الفلسفة فى العلوم الخاصة بالطالب /  -15

 تخصص فيزياء جوامد تحت عنوان: 15/7/2007والمسجل لدرجة الدكتواره بتاريخ 

ــب المهجــن شــبه موصــل  ــات شــبه  –"التركي ــة المحضــره مــن المركب ــزو الوصــالت اإللكتروني فل

 المجموعة الثالثة والخامسة"الموصله من 

"Semiconductor-metal hybrid structure and electronic P-n Junctions 

made from AP

III
P B P

V
P semiconductors.  

والمسـجل  محمـد علـى عبـده الجـرادىرسالة دكتـوراه الفلسـفة فـى العلـوم الخاصـة بالطالـب /  -16

 جوامد تحت عنوان: تخصص فيزياء 17/2/2008لدرجة الدكتواره بتاريخ 

 "تحضير ودراسة خصائص اشباه موصالت البلورات النانومترية داخل الزجاج"

"Synthesis and characteristics study of semiconductor nanocrystals 

embedded in glass matrix"  

  

   
 للرسائل العلمية  التحكيم العلمى

  
لمــواد الســيراميكية الكهروٕاجهاديــة والمطعمــة بــبعض عنــوان الرســالة: "الخــواص الفيزيائيــة ل -1

 العناصر األرضية النادرة.



 جامعة طنطا –كلية العلوم  –قسم الفيزياء  جهة النشر:

 فيزياء الجوامد التخصص العام:

 بيروٕالكترونية –مواد سيراميكية  التخصص الدقيق:

 شروق فتحى محمد العشرى اسم الطالبة: 

 1998 تاريخ التحكيم:

عنــوان الرســـالة: دراســة بعـــض الخـــواص الفيزيائيــة ألغشـــية رقيقـــة لبــولى فينيـــل كلوريـــد  -2

 والمطعمة ببعض العناصر اإلنتقالية.

 جامعة المنصورة –بدمياط  –كلية العلوم  –قسم الفيزياء  جهة النشر:

 فيزياء الجوامد التخصص العام:

 أغشية رقيقة التخصص الدقيق:

 حامد عرفة الدمياطىآمال  اسم الطالبة: 

 1990 تاريخ التحكيم:

 عنوان الرسالة: دراسة حول خواص مخاليط "بى فى سى" غير الملدن  -3

 جامعة اإلسكندرية. –كلية الهندسة  –قسم الهندسة الكيميائية  جهة النشر:

 فيزياء  التخصص العام:

 بواليمرات التخصص الدقيق:

 راجحىسمية على إبراهيم ال اسم الطالبة: 

 .2001/ 11/ 15 تاريخ التحكيم:

عنوان الرسالة: تأثير إنتشار نترات الفضية على بعـض الخـواص الفيزيائيـة لرقـائق البـولى  -4

 فيلدين فلوريد المحتوية على بعض الهاليدات. 

 جامعة المنصورة –بدمياط  –كلية العلوم  –قسم الفيزياء  جهة النشر:

 فيزياء جوامد التخصص العام:



 أغشية رقيقة بوليمرات  التخصص الدقيق:

 محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز اسم الطالب: 

 2001 تاريخ التحكيم:

عنوان الرسالة: تأثير إضافة عنصرى الالنثانا أو النيوبيا على الخواص الفيزيائية لتيتانـات  -5

 الباريوم السيراميكية.

 جامعة طنطا. –بكفر الشيخ كلية التربية  –قسم الفيزياء  جهة النشر:

 فيزياء جوامد التخصص العام:

 مواد سيراميكية  التخصص الدقيق:

 عاطف محمود الحسنين اسماعيل اسم الطالب: 

 2002 تاريخ التحكيم:

عنوان الرسالة: دراسة بعـض المـؤثرات الخارجيـة والظـروف البيئيـة علـى بعـض البـوليمرات  -6

 ملية.الستخدامها فى التطبيقات الع

 جامعة اإلسكندرية. –كلية العلوم  –قسم الفيزياء  جهة النشر:

 فيزياء جوامد التخصص العام:

 بوليمرات  التخصص الدقيق:

 عبد الحميد عبد الونيس سعد صقر اسم الطالب: 

 2002/ 11/ 30 تاريخ التحكيم:

 من بعض الموادعنوان الرسالة: دراسة الخواص التركيبية والكهربية ألغشية رقيقة  -7

 جامعة الزقازيق. –كلية العلوم  –قسم الفيزياء  جهة النشر:

 فيزياء جوامد التخصص العام:

 أغشية رقيقة. التخصص الدقيق:

 وليد محمد أحمد دسوقى اسم الطالب: 



 2004 تاريخ التحكيم:

 عنوان الرسالة: نماذج نظرية للنتائج التجريبية فى فيزياء الجوامد -8

 جامعة طنطا –كلية العلوم  –قسم الفيزياء  نشر:جهة ال

 فيزياء جوامد التخصص العام:

 فيزياء جوامد نظرية  التخصص الدقيق:

 رضا السيد أحمد الشاطر اسم الطالبة: 

 2004/ 5/ 10 تاريخ التحكيم:

ــات ســيراميكية -9 ــة لمركب ــة والمغناطيســية والكهربي ــوان الرســالة: دراســة الخــواص التركيبي  عن

 حديد).–كالسيوم  –زنك  –(نحاس 

 جامعة عين شمس. –كلية البنات  –قسم الفيزياء  جهة النشر:

 فيزياء جوامد التخصص العام:

 مواد سيراميكية  التخصص الدقيق:

 محمد يحيى طه أحمد اسم الطالبة: 

 2004/ 4/ 1 تاريخ التحكيم:

كشف عن انتشـار الشـروخ فـى بعـض عنوان الرسالة: استخدام الموجات فوق الصوتية لل -10

 البوليمرات.

 جامعة طنطا. –كلية العلوم  –قسم الفيزياء  جهة النشر:

 فيزياء جوامد التخصص العام:

 موجات فوق صوتية التخصص الدقيق:

 ميرهام عبد اهللا يوسف بركات اسم الطالبة: 

 2006/ 9/ 24 تاريخ التحكيم:

اج األكســـيدى األساســـى والمشـــاب بـــبعض أيونـــات عنـــوان الرســـالة: دراســـة بعـــض الزجـــ -11

 العناصر األرضية النادرة.



جامعــــة  –المعهــــد القــــومى لعلــــوم الليــــزر  –وتفاعالتــــه  –قســــم علــــوم الليــــزر  جهة النشر:

 القاهرة.

 فيزياء جوامد التخصص العام:

 فيزياء الليزر  التخصص الدقيق:

 سماح محمد حمدى أحمد اسم الطالبة: 

 2007 يم:تاريخ التحك

 عنوان الرسالة: دراسة الخصائص الضوئية والتركيبية لشرائح رقيقة من مركب عضوى -12

 جامعة عين شمس. –كلية التربية  –قسم الفيزياء  جهة النشر:

 فيزياء جوامد التخصص العام:

 أغشية رقيقة  التخصص الدقيق:

 صباح يحيى أحمد هذيلى اسم الطالبة: 

 2008/ 3/ 6 تاريخ التحكيم:

عنوان البحث: تحسين خواص التركيب والخواص الطبيعيـة للفيريتـات المطعمـة بالعناصـر  -13

 األرضية النادرة للتطبيقات الصناعية 

 جامعة طنطا. –كلية العلوم  –قسم الفيزياء  جهة النشر:

 فيزياء جوامد التخصص العام:

 مواد سيراميكية  التخصص الدقيق:

 ة محمد بدوى السحلىماجد اسم الطالبة: 

 2008/ 5/ 25 تاريخ التحكيم:

  

 التحكيم العلمى لألبحاث العملية

 تحكيم بحث تحت عنوان  -



"Effect of Mo-doping on Structure and Transport Properties of Y-123 

System" 

 جهة النشر: 

"Scientific Journal of Faculty of Science Minufiya University"  

 2003تاريخ التحكيم: 

 تحكيم بحث تحت عنوان  -2

"Physical Properties of the Superconducting System YBCO Containing 

Different Rare Earth Elements such as Eu. Er and Nd" 

 جهة النشر: مجلة المنوفية لبحوث الهندسة اإللكترونية النصف سنوية

 2007تاريخ التحكيم: 

 بحث تحت عنوان:تحكيم  -3

"Ultrasonic Investigation of Elastic Moduli of Bismuth Borate Glasses" 

 جهة النشر 

"Egyptian Journal of Measurement Science and Technology (EJMST). 

 2008/ 5/ 21تاريخ التحكيم: 

  

 المشاركة فى معادلة الرسائل العلمية

 العايدى : السيد محمود يونس رزقاالسم -1

 المعهد القومى للقياس والمعايرهجهة العمل: 

دراســة علــى أنابيــب خافضــات الضوضــاء المعالجــة علــى طــول جــدرانها معامــل عنـوان الرســالة: "

 توصيل متغير" 

 برلين –الجامعة التقنية جهة المنح والدولة: 

 الدكتوراهالدرجة العلمية المطلوب معادلتها: 

 21/12/2002تاريخ المعادلة: 



 عرفه صبرى جمعة حسناإلسم:  -2

 جامعة القاهرة –الفيوم  –كلية العلوم جهة العمل: 

 : "التوصيل الفائق والمغناطيسة لمركبات "ثينوكبرات"عنوان الرسالة

  ألمانيا –جامعة أوجسيورج  –والعلوم   كلية الرياضياتجهة المنح: 

 الدكتوارهالدرجة العملية: 

 27/11/2003التاريخ: 

 محمد شاكر محمد سالمسم: اإل -3

 جهة العمل: 

"التكوين الكهروكيميائى للسـليكون المسـامى المتعـدد الطبقـات ودراسـة الخـواص عنوان الرسالة: 

 الضوئية له من أجل اإلحساس باألبخرة الكيميائية"

 اليابانجهة المنح: 

 : الدكتوارهالدرجة العلمية

 30/9/2007التاريخ: 

  الهادى أحمد عماد مقبول عبداإلسم:  -4

 المركز القومى للبحوثجهة العمل: 

Eu Doped LaR2-x: "الخواص اإلنتقالية للنظام عنوان الرسالة R SrRx R CuOR4 

 جامعة إخن ألمانياجهة المنح: 

 الدكتوارهالدرجة العلمية: 

 12/9/2004التاريخ: 

 تحكيم مشاريع بحثية

  لزيركون على الحراره"إعتماد الموصلية الكهربية لمادة أكسيد ااسم المشروع: 

 أ.د/ أظهر أحمد أنصارىاسم الباحث الرئيسى: 

 المملكة العربية السعودية. –جامعة الملك عبد العزيز  –مجلس البحث العلمى الجهة الممولة: 

 3/4/2002تاريخ التحكيم: 



 أسلوب تطبيقى لتلوين البالستيك التحارى بأصباغ طبيعية" تطويراسم المشروع: " -2

 : أ.د/ ماهر بيومى شهاب الديناحث الرئيسىاسم الب

 جامعة المنصوره –: وحده حساب البحوث الجهة المموله

 30/1/2005تاريخ التحكيم: 

السادســه كأشــباه  –"دراســات تطبيقيــة لــبعض مركبــات المجموعــة الثانيــة إســم المشــروع:  -3

 موصالت بطريقة محاكاه الجزيئات الديناميكية باستخدام الحاسب اآللى"

 محروس شاكر ميخائيلاسم الباحث الرئيسى: الدكتور/ 

 جامعة المنصوره -وحده حساب البحوث الجهة المموله:

 .2006/ 3/ 6تاريخ التحكيم: 

 المشاركة فى تحكيم وتقييم أوراق التقدم للجان العلمية للترقى 

 تم تحكيم وتقييم أوراق الساده اآلتى أسماؤهم: 

 تاريخ التقييم اللـقـب ـهـاالجـهــة الـتـابع ل االســم

 د. نــــــوال عبــــــد العزيــــــز مــــــالك -1
 
  

شعبة مترولوجيا الكتلة والقوه المعهد القومى للقياس 
 والمعايره

 1/8/2002 أستاذ باحث

 ناديـــــة ســــــعيد عبـــــد العــــــال  د. -2
 
  

معمل القياسات الفوق سمعية المعهد القومى للقياسات 
 والمعايره

 22/3/2003 أستاذ باحث مساعد

 نعيمـــة عبـــد العـــال حجـــاب  د. -3
 
  

 26/3/2003 أستاذ  جامعة عين شمس –كلية التربية 

 رمضـــــــان خمـــــــيس عطيـــــــة  د. -4
 
  

 11/12/2003 أستاذ مساعد كلية العلوم جامعة اإلسكندرية

 هشـــام عبـــد العزيـــز عفيفـــى   د. -5
معمل القياسات الفوق سمعية المعهد القومى للقياسات  ج

 والمعايره

باحـــــــــــــــث  أســـــــــــــــتاذنا
 مساعد

28/1/2004 



صــــــــــــــفاء محمــــــــــــــد عبــــــــــــــد   د. -6
 المقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

 
  

 20/5/2004 أستاذ مساعد جامعة المنصوره –كلية العلوم 

د.لميــــــاء عبـــــــد اللطيـــــــف عبـــــــد  -7
 الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى

 
  

معمل القياسات الفوق سمعية المعهد القومى للقياسات 
 والمعايره

 1/7/2004 أستاذ مساعد

ـــد العزيـــز -8  د. ممـــدوح محمـــد عب
 
  

 19/5/2005 أستاذ مساعد لية التربية جامعة عين شمسك

 د. مصـــــطفى محمــــــود مكــــــاوى -9
 
  

 12/5/2006 أستاذ باحث مساعد قسم القياسات الحرارية المعهد القومى للقياسات والمعايره

 د. الشــــافعى منصــــور محمــــد -10
 15/2/2007 أستاذ مساعد كلية التعليم الصناعى جامعة بنى سويف ج
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